
 
Ročníkové práce  
 
Ročníkové práce sú pre žiakov 9. ročníka povinným výstupom, v ktorom preukážu získané 
vedomosti a zručnosti z ISCED 2.  
Časový harmonogram: 
Do konca októbra 2019 – Zverejnenie tém, rozdelenie  
do skupín a výber témy a konzultanta – odovzdanie  
triednemu učiteľovi 
Do konca novembra 2019 – triedni učitelia zapíšu do  
Evidencie RP vybrané témy žiakmi, príslušné, minimálne dvoj- 
členné skupiny žiakov a mená konzultujúcich učiteľov 
Do konca decembra 2019 – 1. konzultácia – anotácia práce, prehľad literatúry a prameňov, 
navrhnutý postup spracovávania témy 
Do konca februára 2020 – 2. konzultácia – hrubý koncept práce, naznačenie príloh 
a praktickej časti práce 
Do konca mája 2020 – práca na RP, hlavne na hodinách informatiky, tvorba prezentácie 
k práci, kontrola konzultantom 
Začiatok júna 2020 – Prezentácie RP žiakov pred  vedením školy, učiteľmi a rodičmi 
 
 

Kritériá RP 
 
Ročníková práca je spracovanie odborného textu v rozsahu min. 15 snímok („slidov“) 
prezentácie v programe Power Point, vítaná je aj praktická ukážka k práci, povinná je 
anotácia práce (10 – 15 riadkov) v anglickom jazyku, na zvolenú tému pod vedením 
konzultanta v rámci jedného vyučovacieho predmetu v priebehu jedného školského roka. 
Práca sa má opierať o skutočné fakty získané hlbším štúdiom odbornej literatúry a iných 
prameňov. Tému RP si žiaci vyberajú sami v skupine na základe vypísaných tém na príslušný 
školský rok, vlastnú tému žiaka musí schváliť konzultant. 
Od žiakov sa vyžaduje - zvládnutie témy, práca s odbornou literatúrou, vlastný prínos, 
schopnosť prichádzať k správnym záverom, objektívnosť. Žiaci v určenom termíne budú  
prezentovať svoju prácu pred vedením školy, učiteľmi a príp. rodičmi, ktorí prejavia záujem o 
prezentácie. Predpokladaná doba prezentácie skupiny žiakov je 15-20 min.  
V RP sa bude hlavne hodnotiť obsahová prehľadnosť, pútavosť, vhodná forma, úroveň 
ústneho prejavu a reakcií na položené otázky, dodržanie časového limitu. Najlepšie práce 
a prezentácie budú nominované na koncoročné ocenenie najúspešnejších žiakov školy. 
Harmonogram prezentácií bude zverejnený na stránke školy. 

 
 


